
 

Suomi-Ranska Yhdistysten Liitto ry  

Fédération des associations Franco-Finlandaises 

 

Uutiskirje 12.2021  

Cher membre, arvoisa jäsen, 

Hyvä jäsen, Cher membre 

 

Vaikka käymme taas kohti joulun rientoja, en malta olla kertaamatta marraskuun 

saldoamme: SRYL:in puheenjohtaja Risto Veltheimin ansiokasta Ranska-

tuntemusta kuunneltu radiohaastattelussa. Presidentti Hollande vastaanotettu. 

Syysliittokokous pidetty. Niin, ja Huuhkajat lyöty… 

Ja jotta uutiset eivät jäisi vallan kotikutoisiksi, kerrottakoon, että Ranskassakin 

on nyt sitten melkein virallisesti pronomini ns. ei-binäärille henkilölle 

(muunsukupuoliselle, sukupuolettomalle tai intersukupuoliselle). Kuuluisa 

sanakirja- ja kieliauktoriteetti Le Petit Robert on nimittäin päättänyt hyväksyä 

”iel” -persoonapronominin uuteen verkkoversioonsa tutumpien hän-pronominien 

”il” ja ”elle” oheen. 

Ranskan opetusministeri Jean-Michel Blanquer ja Ranskan ensimmäinen nainen, 

opettaja Brigitte Macron ovat ilmaisseet tyytymättömyytensä tällaiseen 

ranskankielen manipulointiin. Uusi pronomini kun on heidän mielestään 

jatkumoa USA:sta rantautuneelle ”wokisme:lle” eli woke-kulttuurille, joka 

vastustaa kaikenlaista rasismia ja rotuennakkoluuloja ja jonka piiriin luetaan 

erityisen sosiaalisesti valveutuneet ihmiset. Yhdysvalloissa termi woke muuten 

lisättiin virallisesti sanakirjaan jo vuonna 2017. 

 

JOULUKUUN OHJELMAA  

Joulukuussa kokoonnumme jälleen ravintola Messeniukseen, joka monen muun 

ravintolan lailla vaatii asiakkailtaan koronapassia. Muistattehan siis ottaa 

mukaan. Passin saa ladattua omakannasta (kanta.fi).  

 
Illan esitelmöitsijä 7.12. on liiton hallituksen jäsen, gastronomian 

erikoislähettiläämme Jarmo Kehusmaa, joka tulee aiheellaan - Napoleon ja 

hänen aikansa Ranskan gastronomian historiassa - kunnioittamaan tätä 

päättyvää Napoleonin kuoleman 200-vuotisjuhlavuotta. 

 

2021 | Joulukuu 

1.12.2021 
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Joulukuun verkkoesitelmänä kuullaan sekä ranskaksi että suomeksi Zoomissa 

välitettävä Les services de Santé de Madame et Monsieur Dupont. Simo Brummer 

luennoi ranskaksi maanantaina 13.12. klo 19 ja suomeksi tiistaina 14.12. klo 19.  

 

 

Vuoden toinen Fran-Su ilmestyy jouluksi, kuun puolivälin jälkeen. 

Aviisissamme muun muassa tutkija, FM Jari Nummi kirjoittaa myytistä 

muinaisista gallialaisista ranskalaisten kantaisinä ja tulee ravistelleeksi 

käsityksiämme siitä, sillä, kuten Nummi kirjoittaa: Gallia ei ole yhtä kuin Ranska, 

eikä gallialaisten ja ranskalaisten välille voida vetää yhtäläisyysmerkkejä. 

 

Nummi on ajankohtainen pian myös luennoitsijana aiheenaan tällä kertaa 

keskiajan merkittävät runoilijat, joista huomattava osa on ranskalaisia. 

Luennot pidetään alkuvuodesta verkkoesitelminä (ilmonet.fi) Helsingin 

työväenopistossa.  

 

 

SYYSLIITTOKOKOUKSEN SATOA 

 

Ranskan instituutissa pidetyssä SRYL:in syysliittokokouksessa 27.11. 

henkilöjäsenten vaalissa Ritva Heinämäki valittiin uudeksi varsinaiseksi 

edustajaksi paikastaan luopuvan Tuulikki Leisteen tilalle. Varajäseneksi 

paikastaan luopuvan Nora Rutasen tilalle valittiin puolestaan Tuomas Lokki.  

 
Paikalla ja etäyhteyden päässä: vas. Risto Veltheim, Anja-Liisa Alanko ja Liisa 

Peake. 

SRYL:in hallituksessa jatkavat Ilkka Joukanen, Jarmo Kehusmaa, Susanna 

Luoto, Meri Larjavaara, Mimi Matinpalo, Eija Raitala, Risto Veltheim, Markku 

Äärimaa sekä erovuorossa ollut Seppo Sihvonen. Erovuorossa niin ikään ollut 
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Heidi Heinonen jättää paikkansa ja hänen tilalleen valittiin Ranskan instituutissa 

työskentelevä FM Linnea Kunnas-Shinde.  

Liittohallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana jatkavat Risto 

Veltheim sekä Susanna Luoto. Liittokokouksen puheenjohtajana jatkaa Anja-

Liisa Alanko ja uutena varapuheenjohtajana Anna-Maija Uiton tilalla aloittaa 

Markku Viertola. 

Vuoden 2022 jäsenmaksuihin ei tullut muutoksia.   

Liittokokouksen avasi Ranskan instituutin johtaja Stéphane Schorderet(vas.), 

jolla sattui olemaan vielä syntymäpäivä ja häntä muistettiin luonnollisesti 

shampanjalla. Päivänsankari muistutti edelleen niin liittoa kuin yhdistyksiäkin 

yhteistyöstä instituutin kanssa.   

 
Kuvassa vas. Ranskan instituutin johtaja Stéphane Schorderet, Kuopion cerclen pj Eero 

Markkinen, Turun cerclen pj. Mari Repo, pääsihteeri Liisa Peake ja Ranskalais-suomalaisen 

kauppakamarin Saara Sipilä. 

Päätöspäivällisillä Ranskalais-suomalaisen kauppakamarin entinen 

puheenjohtaja Seppo Laine puolestaan piti juhlapuheen Ranskan kauppa - 

totuus taruakin ihmeellisempi, joka oivallisesti muistutti kuinka mutkikkaasta ja 

laajasta asiasta onkaan kysymys, kun puhumme kaupasta sekä eritoten 

markkinoinnista kahden eri kielen ja kulttuurin välillä.  
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Juhlapuhuja Seppo Laine ja SRYL:in 

pääsihteeri Liisa Peake. 

 

 

 

JÄSENYHDISTYSTEN TAPAHTUMIA 
 

FRANÇOIS HOLLANDE SUOMEN ENA-YHDISTYS RY.N JA NUPS:in 

(Nya Utrikespolitiska Samfundet i Finland) VIERAANA 23.11. 

 

Ranskan presidenttinä vuosina 2012-2017 toiminut François Hollande vieraili 

Suomessa marraskuun loppupuolella ja puhui eduskuntatalon auditoriossa 

täydelle salille kutsuvieraita. 

                        
Tässä vielä linkki Hollanden puheeseen: 

https://eduskunta.videosync.fi/23112021_luento 

 

Suomalaismedioista Hollanden vierailun noteerasivat MTV3:n Uutiset ja 

lauantain 27.11. Hufvudstadsbladet.  

 

*** 
Laajempaa Ranska-tietopakettia on odotettavissa joulukuun puolivälissä, kun 

Helsingin Sanomien seuraava, Ranskalle omistettu TEEMA-liite ilmestyy 16.12. 

 

 

https://eduskunta.videosync.fi/23112021_luento
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RANSKALAIS-SUOMALAINEN KAUPPAKAMARI MUKANA 

EUROMARITIME 2022 -TAPAHTUMASSA 

 

 
CCFF Helsinki tukee Euromaritime 2020 merenkulkualan messujen Suomen 

paviljonkia Marseillessa pidettävässä tapahtumassa 1.-3.helmikuuta 2022.  

 

 

 

JOULUKUUN TILAISUUDET TARKEMPINE TIETOINEEN 

 

JOULUKUUN CLUB DES AMIS  
MUISTA OTTAA KORONAPASSI MUKAAN!  

 

Ranskan opettaja, FM Jarmo Kehusmaa: Napoleonin ajan 

ruokakulttuuria. Tilaisuus on suomenkielinen. 

Ravintola Messenius, Messeniuksenkatu 7, Töölö 

tiistaina 7. joulukuuta klo 18.00 

Illalliskortti SRYL:in jäsenet 50€ (ei jäsenet 55€). Maksetaan paikan päällä. 

Ilmoittautumiset viimeistään keskiviikkona 1.12.2021 

susanna.luoto@angai.fi aihekenttään CLUB DES AMIS 

Huom! viestiin osallistuvien henkilöiden lukumäärä ja sujuvan tarjoilun 

takaamiseksi heti esitelmän jälkeen pyytäisin teitä ilmoittamaan myös 

ateriavalinnastanne (liha / kala / kasvis). Ilmoittakaa myös mahdollisista 

allergioista. 

 
SIMO BRUMMERIN VERKKOESITELMÄ  
 

LINKKI LÄHETETÄÄN YHDISTYSTEN PUHEENJOHTAJILLE EDELLEEN 

JAETTAVAKSI OMALLE JÄSENISTÖLLEEN! 

 

Les services de Santé de Madame et Monsieur Dupont 

Simo Brummer luennoi Zoomissa myös joulukuussa SRYL:in jäsenille. Sama esitelmä 

pidetään sekä ranskaksi että suomeksi peräkkäisinä päivinä ja ne kestävät puolisen 

tuntia.  

Joulukuun esitelmä on: 

Les services de Santé de Madame et Monsieur Dupont (ranskaksi) ma 13.12. klo 

19.00 

Ranskan terveydenhuollosta kansalaisten näkökulmasta (suomeksi) ti 14.12 klo 

19:00 

Linkki lähetetään jäsenyhdistyksien puheenjohtajille edelleen jaettavaksi, eikä 

ennakkoilmoittautumista tarvita. Verkkoesitelmistä tiedotetaan lähempänä ajankohtia 

myös liiton sivulla ja Facebookissa. Facebookiin linkki tulee 15 minuuttia ennen 

tilaisuuden alkua esitelmöitsijän toivomuksesta. 

mailto:susanna.luoto@angai.fi
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SOTE-uudistus on merkittävin hallinnollinen uudistus maassamme kautta aikojen. Ranskan terveyspalvelut 

ovat korkeata tasoa, niitä on toisinaan pidetty jopa parhaina maailmassa. Järjestelmä perustuu 

maakuntahallinnolle ja julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyölle, joten sen tarkastelu on nyt ajankohtaista  

 

Terveyspalveluiden kehitys kertoo sosiaalisen ajattelumme kehityksestä menneiden aikojen 

laupeudentyöstä kohti nykyisiä sosiaalisia oikeuksiamme, lääketieteen kehityksestä ja niistä tapahtumista, 

joiden kautta yhteiskuntamme on muovautunut. Esitelmämme kuvaa tätä kokonaisuutta Ranskassa 1600-

luvulta meidän päiviimme, mutta painopiste on nykyisen järjestelmän esittelyssä.  

 

Esityksen laaltimiseen on käytetty virallista julkista materiaalia, yksityissairaaloiden liiton antamia tietoja 

ja asiantuntijahaastatteluja.  Esitys on suomenkielinen ja kestää noin 30 minuuttia. Se on kokonaan 

animoitu ja sisältää runsaasti kuva- ja multimedia-aineistoa.  

 

 

JARI NUMMEN VERKKOLUENTOSARJA KESKIAJAN 

MERKITTÄVÄT RUNOILIJAT  

Luennot pidetään alkuvuodesta verkkoesitelminä Helsingin työväenopistossa. 

Ohessa aikataulu, muut tarkemmat tiedot työväenopiston verkkoesitelmien 

sivuilta ilmonet.fi. 
Monet keskiajan merkittävät runoilijat elivät varsin värikästä elämää. Tutustumme 

heidän vaiheisiinsa ja tuotantoonsa. 

19.1. klo 18-19.30 François Villon, murhamies ja lyyrikko 

26.1. klo 18-19.30 Guillaume IX, miekkamies ja naistennaurattaja 

02.2. klo 18-19.30 Thibaut de Champagne, ristiretkeilijä ja runoilija  

09.2. klo 18-19.30 Bertran de Born, laulu sodasta 
16.2. klo 18-19.30 Rikhard Leijonamieli, kuninkaan säilyneet runot  

02.3. klo 18-19.30 Peire Vidal, rakastunut susi. 

09.3. klo 18-19.30 Folquet de Marseille, Antikristus taivaassa 

16.3. klo 18-19.30 Sordello, pakomatka kaapatun vaimon kanssa  

 

 

 

MUITA TAPAHTUMIA 
 

 

MOLIÈREN KLASSIKKOKOMEDIA SAITURI (L’AVARE) 

KANSALLISTEATTERISSA 

 

 

 
 

Teatterilippu Molièren komediaan Saituri (L’avare) on mitä oivin joululahja, 

sillä teatterielämyksen lisäksi pääsee tutustumaan Bruno Granholminkujalla 

sijaitsevaan Kansallisteatterin Vallilan näyttämöön, joka teatterin 

peruskorjauksen aikana korvaa Pienen näyttämön.   

Pääosassa Markku Maalismaa, ohjaajana näyttelijälegenda Vesa Vierikko.  

Näytökset: torstai 9.12. klo 19; keskiviikko 15.12. klo 19 ja tiistai 28.12. klo 19. 
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ESPOON KAUPUNGINTEATTERISSA SURVIVAL KIT RANSKAKSI 

 

 
 

Espoon Kaupunginteatterissa nähdään ranskaksi esitettävä (ja suomeksi sekä 

englanniksi tekstitettävä) näytelmä Survival Kit eli kuinka selvitä 

maailmanlopusta. Näytelmän kesto 1,5 tuntia ja teos nähdään Louhi-salissa, 

Espoon kulttuurikeskuksessa, Kulttuuriaukio 2. 

Sen ovat tuottaneet Compagnie Facteurs Communs ja Teatteri Metamorfoosi. 

Näytökset: torstai 2.12. klo 19; perjantai 3.12. klo 19 ja lauantai 4.12. klo 15. 

 

 

MUUTA 
 

YLE AREENA/TV 

 

Jean-Luc Godardin hilpeä klassikko Nainen on aina nainen / Une femme est 

une femme (1961) on katsottavissa joulukuun puoliväliin saakka.  

 

 

YLE AREENA/AUDIO  

 

Radio Yle1:n mainioita ohjelmia voi kuunnella myös YLE Areenasta. 

 

LUOMISKERTOMUKSIA:  

Kääntäjä Lotta Toivanen kertoo uudesta käännöstyöstään 

 

BRYSSELIN KONE:  

Toimittaja Maija Elonheimon haastateltavana SRYL:in pj. Risto Veltheim  

 

 

ARISTOTELEEN KANTAPÄÄ:  

Rakkaalla rypäleellä on monta nimeä – viinitietämys lisää nautintoa. Pasi 

Heikura kysyy, pitääkö osata pääosin ranskankielinen viinisanasto voidakseen 

nauttia hyvästä viinistä. Master of Wine Heidi Mäkinen tuntee viinien lisäksi 

myös rypäleiden nimet ja taustat. 
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RANSKALAISTA JOULUA! 

 

Vääksyn maankuulu Ranskalainen kyläkauppa (myös 

verkkokauppana: ranskalainenkauppa.fi) on avannut uuden myymälän Helsingin 

Haagaan. Osoitteessa Laajasuontie 8 Helsinki 32 palvellaan vain 

viikonloppuisin: perjantaisin klo 11-18, lauantaisin klo 10-18 ja sunnuntaisin klo 

11.30-16 

 

 

 

Vastailmestynyt GLORIAN RUOKA & VIINI tarjoaa 

ranskalaisia haastajia kinkulle (resepteineen ja viinisuosituksineen) ja esittelee 

myös Helsingin ranskalaisimpia kauppoja, ravintoloita ja kahviloita. Lehdessä 

myös runsas valikoima juhlakauden shampanjoihin. 

 

 

 

 

SUOMALAISIA POSTIMERKKEJÄ KERÄILIJÄLLE 

 

Muistutukseksi vielä: Aloitteleva filatelisti Ranskasta, Johann Aubertin 

Nancystä on lähestynyt meitä ja kysellyt, josko vielä saamme kirjepostia ja 

liikenisikö niistä hänen kokoelmiinsa postimerkkejä. Jos joku haluaa auttaa 

amatööri-filatelistia alkuun suomalaismerkkien kartuttamisessa, tässä 

yhteystiedot (hänelle ei ole emailia):   

MR Aubertin Johann 

44 rue de Nancy 

57360 Amnéville 

FRANCE 
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LAHJOITA NUORTEN STIPENDIRAHASTOON 

Suomi-Ranska -yhdistysten liitto juhlii 75-vuotista toimintaansa ensi vuonna 

(2022). Juhlavuoden kunniaksi liitto käynnistää suurkeräyksen nuorten 

stipendirahaston kartuttamiseksi. Stipendeillä tuetaan nuorten Ranskassa 

tapahtuvaa kielenopiskelua, harrastustoimintaa, työharjoittelua, koululaisvaihtoa, 

leirikouluja ja muita vastaavia tapoja tutustua Ranskaan ja ranskan kieleen. 

Stipendit julistetaan haettaviksi alkuvuodesta 2022 ja stipendit jaetaan 

toukokuussa.  

Lisätietoja stipendeistä saa pääsihteeriltä, os. sryl@suomi-ranska.com, p. 

044 555 3920 (+vastaaja/tekstiviesti). 

Stipendirahaston lahjoitustili:  

Aktia FI75 405500 1010 1463/Suomi-Ranska -yhdistysten liitto 

Maksuun merkintä ”Nuorten stipendirahasto”. 

Lämmin kiitos tuestasi nuorille Ranskaan lähtijöille!  

 
 

 

Meilleurs vœux, jouluterveisin 

 

Susanna Luoto 

SRYL tiedottaja, chargée de communication 

susanna.luoto@angai.fi (myös yhdistyshistoriikkien lähetysosoite) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomi–Ranska-yhdistysten liitto ry 

Osoite: Raumantie 4, 00350 Helsinki 

Puh: +358 44 555 3920 

Sähköposti: sryl (at) suomi-ranska.com 

Facebook: www.facebook.com/suomir

anska 

Instagram: @sryl1947 

Tiedottaja: +358-40-588 76 37 
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